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Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2021.

ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,

TÉCNICO E TECNOLÓGICO

Aos vinte um dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, a Banca Examinadora para o cargo de

PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,

TECNICO E TECNOLOGICO reuniu-se, remotamente, no MS Teams, para analisar os recursos interpostos

pelos candidatos inscritos no Edital nº 109, de 29 de setembro de 2021.

RECURSOS DEFERIDOS

Área de
conhecimento Nome Situação

Data e Hora da
entrevista e prova

didática

Matemática

Cintia Loureiro dos Santos Classificado (a) 27/10/2021 - 15h20
Fernanda Bittencourt Menezes Rocha Classificado (a) 27/10/2021 - 16h00
Gislane Natália de Souza Classificado (a) 27/10/2021 - 16h40
Vângellis Oliveira Sagnori Maia Classificado (a) 27/10/2021 - 17h20

As entrevistas e prova didática ocorrerão REMOTAMENTE através da plataforma Google Meet. Cada
candidato (a) deverá acessar o link destinado para a realização de sua prova didática e entrevista no
dia/horário, de acordo com a tabela acima.

Prova didática e Entrevista: 2710/2021

Cintia Loureiro dos Santos - meet.google.com/cyd-isvn-qeu
Fernanda Bittencourt Menezes Rocha - meet.google.com/neo-enwv-ghn
Gislane Natália de Souza - meet.google.com/zfo-aori-uvg
Vângellis Oliveira Sagnori Maia - meet.google.com/cmr-tvfv-cvd

Observações:

 O candidato deve apresentar documento de identificação e manter a câmera e o microfone ativados
durante a prova didática e a entrevista. Testar os equipamentos e a conexão antes da prova.

 O candidato deve estar disponível por um período de 10 minutos antes ou depois do horário previsto
dada a possibilidade de eventuais antecipações ou atrasos.

 Em caso de perda de conexão do candidato durante a entrevista e/ou a prova didática, será
descontado do tempo máximo da(s) prova(s) o período perdido, sem conexão.

 Em caso de problemas de conexão pelos membros da banca examinadora, o candidato não será
prejudicado, podendo agendar outro horário para a realização da prova, no mesmo dia ou de acordo
com a disponibilidade da banca.

PROVA DIDÁTICA
A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo apurar do candidato seu desempenho nos
itens listados, valorados da seguinte forma:

1. Plano de aula e slides (10 pontos);
2. Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (20 pontos);



3. Domínio de conteúdo (40 pontos);
4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (10 pontos);
5. Uso de recursos didático-pedagógicos e criatividade (10 pontos);
6. Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e adequação da exposição ao tempo previsto (10

pontos).

O candidato deverá encaminhar à Banca Examinadora o plano de aula, no formato pdf, até o dia
25/10/2012, por meio do endereço eletrônico professorsubstituto.matematica@gmail.com.
O candidato deverá nomear o documento do plano de aula da seguinte maneira: planodeaula_nomedo
candidato.

Tema para a prova didática: FUNÇÕES REAIS

Tempo de apresentação: 15 minutos para exposição do tema e 10 minutos para arguição e entrevista

Recursos permitidos: Apresentação oral com ou sem recursos digitais, slides, links para outras mídias,
arquivos em PDF e Word, arquivos de vídeo e áudio, softwares educativos/educacionais livres, entre outros
recursos desde de que sejam compatíveis de uso na plataforma que será utilizada para a prova.

Observação: A aula deve ser preparada tendo como público-alvo estudantes do Ensino Médio.

ENTREVISTA

Será realizada no mesmo dia da prova didática, logo após a apresentação da aula. Terá duração de 10 min.

Informações Importantes:
1. Somente o diploma já validado por uma Instituição de Ensino Superior Brasileira é considerado um

documento válido (simples protocolo, sem a validação final do diploma é motivo de
desclassificação).

2. Ata de Defesa de Mestrado não constitui documento probatório de titulação. Na ausência do
diploma deverá ser apresentada uma declaração expedida pela Instituição de Ensino.

3. Candidatos que atuaram/atuam como Professor Substituto em qualquer Instituição FEDERAL de
Ensino, não podem ter novo contrato com a UNIÃO, pelo período de dois anos após o termino do
contrato. Exemplo: Professor Substituto do UFMG no biênio 2009/2010 (dois anos), deve ficar
afastado por dois anos, ou seja, 2011/2012. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento de
Pessoal da sua instituição contratante.

4. O regime de contratação poderá ser de 20(vinte) ou 40(quarenta) horas semanais, distribuídas entre
os turnos matutino, vespertino e noturno, a critério e interesse do CEFET-MG. Por isso, certifique-se
da sua real disponibilidade. Os contratos envolvem, além da sala de aula, a elaboração de
atividades extra-classe, como projetos de extensão, orientação de trabalhos de conclusão de curso
e participação em grupos de pesquisa.

5. Os horários de aula serão informados na entrevista e podem sofrer alterações, a critério do
Departamento de Matemática

RECURSOS INDEFERIDOS

Área de conhecimento Nome Situação Justificativa

Matemática Alexandre Frias Faria Indeferido

O candidato não enviou os
documentos curriculares para

o e-mail indicado no
cronograma, conforme

orientações do item 3.2 do
Edital.

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e vai assinada pelos membros da Banca

Examinadora.

mailto:professorsubstituto.matematica@gmail.com


Profa. Fernanda Aparecida Ferreira (Presidente)

Assinatura: _______________________________

Prof. Davidson Paulo Azevedo Oliveira

Assinatura: _______________________________

Prof. Weslley Florentino de Oliveira

Assinatura: _______________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 21/10/2021

ATA Nº 24/2021 - DM (11.56.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 21/10/2021 10:25 )
DAVIDSON PAULO AZEVEDO OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DM (11.56.11)

Matrícula: 2661841

 (Assinado digitalmente em 21/10/2021 10:14 )
FERNANDA APARECIDA FERREIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DM (11.56.11)

Matrícula: 1710402

 (Assinado digitalmente em 21/10/2021 10:16 )
WESLLEY FLORENTINO DE OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DM (11.56.11)

Matrícula: 2730801

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.cefetmg.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 24 2021 ATA 21/10/2021 d700d42f44

https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

